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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  ضهري سليمان احلكمية     تولد 1975
املؤجر :  بالوكالة هنادي أمحد علي        تولد  1977

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/10/1    وينتهي : 2025/10/1
رقم العقار وعنوان املتجر  : الالذقية –  بسنادا عقار 9/707 بسنادا 

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39136

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر : فراس أمني يوسف        تولد 1975
املؤجر :  أمني رشيد يوسف           تولد    1942

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/8/18 وينتهي : 2027/8/17
رقم العقار وعنوان املتجر :الالذقية –  محيميم عقار 37 خبضرمو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39135

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر : ربيع عادل أمون      تولد 1981
املؤجر : عصام هاني محاده        تولد  1974

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2021/4/6 وينتهي : 2023/4/6
E / 1/172 رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية –  صناعة جديدة عقار

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39134

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر : ليلى حبيب قنجراوي      تولد 1966
املؤجر : ماهر مصطفى مروة          تولد  1969

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :  2022/9/1 وينتهي : 2023/9/1
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية –  على العقار 1/7246 ط.ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39133

فقدان مصدقة تخرج
مصدقة  عــاقــل  يــوســف  عــصــام  الــطــالــب  فقد 

التخرج  صادرة عن جامعة تشرين
 كلية اآلداب قسم اللغة العربية .

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل أقرب خمفر 
شرطة .

39137

إعالن
عدلية  يف  الــتــعــاون  صــنــدوق  جلنة  تعلن 

الاذقية عن إجراء مزاد علين لغرفة صندوق 

التعاون اجلديدة يف عدلية جبلة ، وذلك بتمام 

الساعة الثانية ظهرًا من يوم الثاثاء الواقع يف 

2022/10/18 م يف مكتب رئيس اللجنة اإلدارية 

يف عدلية الاذقية .

باملزاد احلضور  باالشرتاك  يرغب  من  فعلى 

أعــاه  احملــدديــن  ــزمــان  وال املــكــان  يف  شخصيًا 

مصطحبًا معه طلب خطي وبطاقته الشخصية 

وبيان غري عامل وغري حمكوم .

كتأمينات  وذلك  سورية  لرية  مليونني  ومبلغ 

مراجعة  والتفاصيل  الشروط  على  ولاطاع 

حماسب اللجنة .
رئيس اللجنة اإلدارية يف عدلية الاذقية 

القاضي املستشار 

39132


